الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

السيدات والسادة
إن دعم دول العامل لتوجهنا هذا يعني انتصاراً للحق والحرية والعدالة والقانون والرشعية
الدولية ،ويقدم دعامً هائالً لخيار السالم وتعزيز ًا لفرص نجاح املفاوضات.
السيدات والسادة
إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطني وقبولها عضواً كامل العضوية يف األمم املتحدة هو
أكرب إسهام لصنع السالم يف أرض السالم ويف العامل أجمع.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.
فلسطني تبعث من جديد .هذه رسالتي
فلتكن جميع شعوب العامل مع الشعب الفلسطيني وهو مييض بثبات نحو موعده التاريخي مع
الحرية واالستقالل ...اآلن .وأرجو أال ننتظر طويالً.
وشكراً
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مقال لجوناس غاهر ستور حول الدولة الفلسطينية
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الفلسطينيون مستعدون لكيان دولة
جوناس غاهر ستور
القضية األساسية املطروحة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا األسبوع هي املطالبة
باالعرتاف بالدولة الفلسطينية .ومل يتم توجيه القدر نفسه من االهتامم إىل تساؤل وثيق الصلة وليس
بأقل أهمية أال وهو :هل الفلسطينيون قادرون بحق عىل إدارة دولة؟
لقد كان هذا السؤال محور عمل لجنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدات املقدمة للشعب
الفلسطيني ،لجنة الدول املانحة املدعمة للسلطة الفلسطينية ،والتي ترأسها الرنويج .وتعترب اللجنة
هي الساحة الوحيدة املنضم إىل عضويتها كل من السلطة الفلسطينية وحكومة إرسائيل ،إىل جانب
رشكاء إقليميني ،االتحاد األورويب واألمم املتحدة والواليات املتحدة وروسيا و 12دولة رئيسية مقدمة
للمساعدات.
وكانت منهجية اللجنة هي العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ،من
أجل دعم خطته إلدخال إصالحات عىل االقتصاد الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية من خالل رؤية
تقوم عىل إعداد الفلسطينيني لالنتامء لدولة.
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وكان جزء ال يتجزأ من منهجيتنا هو مراقبة مدى التقدم من خالل فرض رقابة من قبل
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واألمم املتحدة عىل األداء الفلسطيني .وكان مطمح رئيس الوزراء
فياض هو امتالك عدد كاف من املؤسسات الحكومية بحلول سبتمرب (أيلول)  .2011ترى ما الذي
حققته السلطة الفلسطينية من خالل التعاون مع لجنة املانحني الدوليني؟ ويف يوم األحد املايض،
اجتمعت لجنة االتصال الخاصة يف نيويورك بهدف تقييم املوقف.
وبحسب تقييم البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ،نجحت السلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ
يف بناء مؤسسات حكومية فلسطينية .ويؤكد البنك الدويل عىل أن املؤسسات الفلسطينية قد وصلت
ملستوى أعىل من الحد األدىن املحدد لدولة ناجحة يف قطاعات سياسية مثل إدارة العائدات والنفقات
والتنمية االقتصادية وتقديم الخدمات واألمن والعدالة .ويف هذا السياق ،حققت فلسطني إنجازات
تفوق تلك التي حققتها العديد من الدول التي تتمتع بعضوية كاملة يف األمم املتحدة ،كام أنها قد
مرت باختبار ضغط اقتصادي أقوى مام مرت به العديد من الدول األخرى األعضاء يف االتحاد األورويب.
ويف السنوات األخرية ،تم محو األمية بشكل شبه كامل يف فلسطني .وارتفع مستوى الرعاية
الصحية .هناك نظم تخطيط وحكم أساسية قامئة ،مثل سلطة النقد الفلسطينية واملكتب املركزي
لإلحصاءات ،والذي يعمل وفقاً ملعايري املحاسبة الدولية للقطاع العام.
لقد باتت الضفة الغربية مكاناً أكرث أمناً يف ظل سيادة القانون ،وذلك يف األساس بفضل إصالحات
األمن واإلصالحات القضائية وتدريب قوات األمن الفلسطينية والتعاون الفعال مع إرسائيل .ومن
خالل دعم مرشوع بناء الدولة ،أسهم املانحون يف تحقيق األمن للفلسطينيني ،وأيضاً يف تحقيق أمن
إرسائيل.
لقد تم خفض عجز امليزانية بنسبة  %60عىل مدار أربع سنوات ،من نسبة  %27إلجاميل الناتج
املحيل يف عام  2008إىل نسبة  %11هذا العام .وقد تم تقليل االعتامد عىل املعونات األجنبية
إىل النصف .وقد تضاعف حجم اإليرادات ،املؤلفة باألساس من رضائب ورسوم جمركية تحصلها
إرسائيل وتحول للسلطة الفلسطينية شهرياً ،خالل الفرتة نفسها .وقد كان معدل النمو مرتفعاً،
مدفوعاً باإلصالح الهيكيل.
ووفقاً للبنك الدويل ،كانت العقبة األساسية يف طريق تحقيق مزيد من النمو هي القيود املادية
والقانونية العديدة التي تفرضها السلطة املحتلة ،إرسائيل.
إذن ،ماذا عن غزة؟ يخضع قطاع غزة لسلطة حامس السياسية والعسكرية .ومع ذلك ،فإن
منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل القانوين للشعب الفلسطيني بأكمله .فضالً عن ذلك ،فإن
السلطة الفلسطينية هي مزود الخدمات األسايس لشعب غزة .ومنذ عام  ،2008أنفقت السلطة
الفلسطينية  4مليارات دوالر —أكرث من نصف قيمة املعونات الخارجية— عىل الرواتب املمنوحة
للمدرسني واألطباء ولتغطية نفقات الكهرباء واملاء يف غزة.
ووفقاً لصندوق النقد الدويل ،تسيطر سلطة النقد الفلسطينية بشكل كامل عىل البنوك الخاصة
يف غزة ،متحققة من تحويل الرواتب واملدفوعات ،عىل نحو يخرج عن نطاق سيطرة حامس .وعىل
الرغم من سيطرة حامس القمعية عىل قطاع غزة والهجامت الصاروخية اإلرهابية غري املقبولة عىل
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إرسائيل ،تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من توصيل املساعدات األساسية إىل معظم أفراد
الشعب الفلسطيني.
من ثم ،فاإلجابة عن السؤال الذي طرحته يف البداية —وهو ما إذا كان الفلسطينيون ميكنهم
بالفعل إدارة دولة— هي نعم .من خالل إقامة مؤسسات قوية مدارة بشكل فعال ،اتخذ الفلسطينيون
والدول املانحة أسلوباً يتدرج من املستوى األدىن إىل املستوى األعىل يف تحقيق عملية السالم .وال ميكن
تسوية قضايا الوضع النهايئ —الحدود واألمن والالجئني والقدس— إال من خالل املفاوضات ،والتي
تعترب مثاالً ألسلوب يتدرج من املستوى األعىل للمستوى األدىن .ويف عامل مثايل ،يجب املقاربة بني
األسلوبني .ولألسف ،مل يحدث ذلك .وهذا هو أصل املأزق الفلسطيني – اإلرسائييل.
حينام تفكر الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف كيفية التصويت عىل القضية الفلسطينية ،يجب
أن تضع يف حسبانها أنه ال يوجد حل ميكن أن يسوي قضايا الوضع النهايئ .فقط املفاوضات الحقيقية
الجادة هي التي ميكنها تحقيق ذلك .لكن العقبة األساسية أمام االعرتاف بالدولة الفلسطينية هي
االحتالل .خالف ذلك ،بإمكان الفلسطينيني إدارة دولة.
* وزير خارجية الرنويج ورئيس لجنة االتصاالت لتنسيق املساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية
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بيان اللجنة الرباعية حول “عملية السالم” يف الرشق األوسط
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
يف ما ييل نص البيان الذي صدر عقب اجتامع أمني عام األمم املتحدة بان يك – مون ووزير
الخارجية الرويس سريجي الفروف ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري رودام كلينتون وممثلة
االتحاد األورويب العليا للشؤون الخارجية وسياسة أمن االتحاد األورويب كاثرين آشتون يف نيويورك
يوم  23أيلول /سبتمرب :2011
تأخذ الرباعية علامً بالطلب الذي تقدم به الرئيس عباس يف  23أيلول /سبتمرب  2011املعروض
اآلن عىل مجلس األمن.
تؤكد الرباعية بيانها يف  20أيار /مايو  2011مبا فيه تأييدها الشديد لرؤية تحقيق السالم اإلرسائييل
الفلسطيني التي طرحها رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما.
استحرضت الرباعية بياناتها السابقة وأكدت تصميمها عىل السعي بفاعلية ونشاط يف سبيل
التوصل إىل حل شامل للنزاع العريب اإلرسائييل عىل أساس قرارات مجلس األمن  242و 338و1397
و 1515و 1850ومبادئ مدريد مبا فيها األرض مقابل السالم وخريطة الطريق واالتفاقيات السابقة
التي تم التوصل إليها بني الطرفني.
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